Інструкція із застосування
Ізотонічний розчин МАРИМЕР®

UA
Ізотонічний розчин МАРИМЕР® — натуральний продукт, який є стерильним ізотонічним
розчином морської води. Від природи збагачений мінеральними солями та морськими
мікроелементами, ізотонічний розчин МАРИМЕР® рекомендовано для немовлят, дітей та
дорослих для щоденного очищення носових ходів, особливо при сухості слизової оболонки носа
чи ускладненому носовому диханні.
Належна гігієна носа допомагає захищати слизові оболонки від несприятливих факторів
зовнішнього середовища (холодні погодні умови, алергени, сухе або забруднене повітря тощо). З
гігієнічною метою, кожну флакон- крапельницю використовувати одноразово.
CКЛАД
100 % стерильний ізотонічний розчин морської води, що еквівалентно солі 9 г/л.
УПАКОВКА
10 флаконів-крапельниць по 5 мл.
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
Ізотонічний розчин МАРИМЕР® підходить для немовлят для закапування у ніс або
промивання.
 для щоденної гігієни носових ходів;
 для полегшення видалення слизу при ускладненому носовому диханні;
 як додаткова складова при захворюваннях ЛОР-органів.
ДОЗУВАННЯ
З гігієнічною метою: 1-4 рази на добу в кожен носовий хід.
З лікувальною метою: 4-6 раз на добу по мірі необхідності, перед використанням інших
процедур.
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ.
Одноразовий флакон-крапельниця простий і безпечний у використанні. Флакон відкривається
поворотом насадки, яка повністю відокремлюється.
Використовувати для закапування або промивання.
- Дитина повинна спочатку висякатися через ніс, по одній ніздрі за раз.
- Немовлятам рекомендується виконувати промивання у положенні лежачи, сидячі або стоячи,
повернувши голову дитини набік.
- Ввести кінчик у ніздрю та злегка натиснути на флакон.
- Повторити процедуру для іншої ніздрі.
- Підняти голову так, щоб слиз міг вилитись, потім витерти надлишок.
- Уникають сякання немовля відразу після введення, щоб продовжити дію розчину.
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ.
Немовлятам слід закапувати препарат з мінімальним тиском для запобігання ризику
потрапляння розчину у середнє вухо.
ЗБЕРІГАТИ ПОЗА ПОЛЕМ ЗОРУ ТА В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
Флакон-крапельниця призначений для одноразового застосування.

Не використовувати, якщо флакон-крапельниця відкритий або пошкоджений через ризик
швидкого бактеріального забруднення.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ.
Зберігати при кімнатній температурі від 15 до 30 °C.
Не застосовувати після дати закінчення терміну придатності, що вказана на флаконікрапельниці.
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